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a molts anys, una polí-
tica argentina, femi-
nista i d’esquerres va
dir que si un partit és

capaç de fer autocrítica, això de-
mostra que es manté despert. Els
partits polítics són imprescindibles
per fer funcionar la democràcia.
No és rar, doncs, que declarar-los
il·legals sigui una de les primeres
accions de qualsevol dictadura. El
descrèdit actual dels partits és pe-
rillós per la salut futura del siste-
ma social. Entre tots, hem de refer
la imatge que tenien a l’inici de la
transició. I els partits han de ser els
primers a moure fitxa, sobretot si
volen confluir amb la societat a la
qual pretenen servir. 

A ERC-Figueres, per mantenir-
nos desperts, fa temps que no evi-
tem l’autocrítica i que mantenim
un contacte permanent amb els
ciutadans. Després d’haver redac-
tat el programa per presentar-nos
a les municipals, on hi han col·la-
borat més de cinquanta persones
sense cap militància prèvia, ara es-
tem acabant d’enllestir la llista

electoral. Alguns d’aquests col·la-
boradors han decidit fer un pas en-
davant i incorporar-se a la llista
que encapçalo, des d’on seguiran
treballant per Figueres. 

Aquesta setmana us en presen-
tarem els noms i els perfils. Són ho-
mes i dones preparats, molt treba-
lladors, il·lusionats i compromesos
amb la nostra ciutat. Persones des-
pertes que volen posar la seva ex-
periència, rica i diversa, al servei
dels seus veïns. Independents i mi-
litants d’ERC formarem un equip
per governar Figueres. Un equip
renovat, nascut de l’autocrítica,
amb la voluntat de sumar en posi-
tiu i agrupar sensibilitats. Per can-
viar les formes de governar. Per re-
soldre els problemes urgents de Fi-
gueres.

La política argentina, per cert,
es deia Alicia Moreau. Era molt crí-
tica amb el peronisme, un movi-
ment opac i clientelar que aspira-
va a identificar-se amb tota la na-
ció. Nosaltres, en canvi, sabem que
només som una part de la societat
figuerenca, formada per republi-
cans, socialdemòcrates i gent d’es-
querres. I som molt conscients que
hem de treballar amb tothom, per
aconseguir que Figueres sigui el
model de convivència i progrés que
tant hem somniat. I que tant ens
mereixem. 
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· Anunci d'informació pública d'obra menor al carrer Sant Josep 1

El senyor Miguel Ángel Manera Casademont ha sol·licitat llicència municipal d'obra menor per

canviar paviments i enrajolar banys al local comercial de planta baixa de l’immoble situat al carrer

Sant Josep, número 1 de Figueres; de conformitat amb allò que disposa l'article 18 de les Normes

urbanístiques del Pla especial del Centre Històric/Catàleg d’edificis, l'expedient de concessió

d'aquesta llicència resta exposat a informació pública a l’Àrea de Gestió 3.3 (edifici de serveis

municipals, avinguda Salvador Dalí, número 107 segona planta) durant un termini de 10 dies

hàbils, comptats a partir del dia següent hàbil al de l'última publicació d'aquest anunci a la premsa

local de Figueres, a l'efecte de presentar al·legacions durant el termini indicat

anuncis

Concepte Terminis d’ingrés

Taxa mercats municipals 05.03.2015 – 20.04.2015

Impost vehicles tracció mecànica 02.03.2015 – 05.05.2015

Taxa cementiris 02.03.2015 – 05.05.2015

Llocs i vies de pagament

1.Per poder efectuar el pagament cal la presentació de tríptic o avís de pagament a qualsevol

entitat financera col·laboradora de Figueres.

2.Si no es disposa de l’avís de pagament es pot obtenir un duplicat a les oficines de l’entitat

financera Caixa Bank SA, la Caixa, accedint per cognoms i nom del contribuent, o bé pel DNI.

3.Es poden pagar els tributs a qualsevol oficina de Figueres de les entitats financeres

col·laboradores següents i, per algunes d’aquestes entitats, també en oficines radicades fora del

municipi :

Caixa Bank SA, la Caixa / Cajas Rurales Unidas SCC / Catalunya Banc SA / Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria SA – BBVA / Bankia SA / Banco Popular Español SA / Barclays Bank SAU

Banc de Sabadell SA / Targobank SA / Banco Santander SA

4.També es pot pagar a les oficines de “la Caixa” de qualsevol municipi, a tots els terminals de

Servicaixa durant les 24 hores, i per internet : 

http://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

L’aprovació, publicació i notificació col·lectiva del calendari de cobrament dels tributs municipals

per a l’exercici de 2015, per a tots aquells rebuts de qualsevol concepte per als quals el seu

cobrament estigui acordat per dèbit directe mitjançant domiciliació a través d’entitat financera,

tindrà els efectes de notificació prèvia de dèbit per domiciliació, en els termes previstos a l’article

50.1 de l’Ordenança Fiscal General número 1, de Gestió, inspecció i recaptació de l’Ajuntament

de Figueres.

cobrament de tributs municipals 2015

En Jordi té 47 anys i un accident
de trànsit el 2008 el va deixar in-
vàlid i sense feina. Ocupava un
càrrec de policia a la plantilla de la
Guàrdia Urbana de Figueres i des-
prés que l’Institut Nacional de la
Seguretat Social va declarar-li la
incapacitat total ell diu que va ser
acomiadat. “L’argument que em
van donar va ser: ‘Ja no serveixes
pel que et vam contractar’ i em van
dir que com que cobrava una pen-
sió ja en feia prou. Però la pensió
és un 55% per cent inferior al sou
que jo tenia i els diners de la pen-
sió són sobretot per pagar neces-
sitats relacionades amb la invali-
desa”, lamenta en Jordi.

Fa anys que lluita judicialment
per poder treballar en una ocupa-
ció adequada a la seva discapaci-
tat i, dimarts de la setmana pas-
sada, confiava que l’aprovació al
ple del Reglament de segona acti-
vitat de l’Ajuntament de Figueres
donés llum a la seva esperança.
Però el reglament que va aprovar
el consistori, amb els vots favora-
bles de l’equip de govern, ha dei-
xat en Jordi perplex, ja que, com
afirma ell mateix, no l’empara ni a
ell ni tampoc als dos excom panys
policies que es troben en la seva
mateixa situació, a l’espera de po-
der accedir a una segona activitat.
Això significaria  desenvolupar
una tasca diferent a patrullar car-
rers, més administrativa.

El president de l’Associació per
la Integració Laboral-Mossos
d’Esquadra amb Discapacitat,
Àngel Gómez-Quintero Mora,
que és advocat, considera que l’A-
juntament “no ha fet les coses bé”.
“Per una banda, no va aplicar la llei
de policies locals posant com a ex-
cusa que no hi havia un reglament
i ara que té reglament no admet
en Jordi perquè diu que una inva-
lidesa total comporta la jubilació
d’aquesta persona”, exposa Gó-
mez-Quintero, el qual té clar que,

ara, en Jordi demanarà que se li
apliqui el reglament que s’ha apro-
vat al ple i que hauria de compor-
tar l’oferiment d’una plaça ade-
quada a la seva invalidesa. “En cas
que se li denegui, promourem ac-
tuacions judicials, al contenciós
administratiu i també per la via
penal”, ha advertit.

Una llei reguladora 
Quan aquest advocat i exmosso
d’esquadra fa referència a la llei de
policies locals que no va aplicar en
el seu moment l’Ajuntament de
Figueres, es tracta de l’Art. 43 de
la Llei 6/91, una llei que regula la
segona activitat com una situació
a la qual poden passar els mem-
bres de policies locals quan es do-
nen determinats supòsits, com se-
ria una discapacitat.

En Jordi no entén per què l’A-
juntament de Figueres ha trigat
24 anys a disposar d’un reglament
intern i propi que permeti aplicar

aquesta llei i tampoc no entén per
què ara que ja s’ha aprovat aquest
document el consistori considera
que no té caràcter retroactiu. Això
vol dir  que serà vigent a partir del
moment en què ha estat aprovat i
no des del 1991, data d’entrada en
vigor de la llei de policies locals.

“Ells volen jubilar-me”
“Tinc l’obligació de col·laborar
amb la societat. La invalidesa no
m’impedeix treballar. Però ells vo-
len jubilar-me. Hi ha altres poli-
cies que estan com jo i estan tre-
ballant. Per què jo no puc?”, es
queixa en Jordi, que, a més de la
Llei 6/91, també  s’acull a una con-
venció de l’ONU que el 2007 va
firmar l’Estat espanyol segons la
qual “les persones que causin dis-
capacitat estant ja empleades
mantindran la seva feina”. 

El seu cas es remunta set anys
enrere. Un conductor en estat ebri
es va saltar un stop i va envestir-
lo amb el cotxe quan ell circulava
en moto. 
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En Jordi, dimarts passat. MAIRENA RIVAS

Un expolicia de la Guàrdia
Urbana amb invalidesa total
reclama fer una 2a activitat 
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En Jordi va ser víctima d’un accident de trànsit i lluita per ser reincorporat,
sobretot ara que s’ha aprovat el reglament que regula situacions com la seva
�

El Conservatori de Música de
Figueres serà una realitat, ubicat
a l’Institut Narcís Monturiol, el
curs 2015-2016, perquè ja comp-
ta amb l’aprovació definitiva del
ple de l’Ajuntament. El regidor
d’Ensenyament, Josep Maria Go-
doy, va explicar, en el decurs de la
sessió plenària, que a partir d’a-
quest moment s’obrirà una oferta
pública per atorgar la concessió

dels serveis del conservatori. “Hi
ha dues de les tres escoles de mú-
sica que tenim a la ciutat que s’han
interessat per aquest servei”, va
anotar. Seguint amb el calendari
previst, a finals de maig –el dia l’ha
de fixar el Departament d’Ense-
nyament–es faran les proves d’ac-
cés a alumnes interessats en vista
a la seva incorporació al conser-
vatori el curs vinent. “La preins-
cripció per fer les proves s’ha de

tramitar encara al Conservatori de
Girona”, va informar el regidor.

Regidors de l’oposició com Xa-
vier Monfort (IC-Verds), Joan
Font (CUP) i Mireia Mata (ERC)
van coincidir a dir que aquest ser-
vei s’hauria de donar des de l’ad-
ministració municipal i no pas des
d’una empresa externa. Joan Font
va comentar, per exemple, que el
conservatori neix com un servei
“elitista”.
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A finals de maig es faran proves d’accés a alumnes que podran entrar-hi el pròxim curs�

El conservatori tira endavant

Una segona activitat suposaria
desenvolupar una tasca
diferent a patrullar carrers,
més de caràcter administratiu

El ple ordinari de dimarts pas-
sat va aprovar, amb els vots

majoritaris del govern de CiU i els
vots contraris de tots els grups de
l’oposició, l’acord regulador comple-
mentari que afecta els sous dels tre-
balladors municipals. El mateix di-
marts al migdia, més de mig cente-
nar de treballadors de l’Ajuntament
es van manifestar davant de la casa
consistorial per aquest document.
Alguns d’ells també van ser pre-
sents a la sessió plenària i han asse-
gurat que duran el tema als jutjats.
Els treballadors, segons els seus re-
presentants, consideren que el go-
vern ha actuat de mala fe amb
aquest tema. FIGUERES | REDACCIÓ
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Els treballadors contra
els canvis salarials 


